
 

หลักเกณฑ์การให้สทิธิผู้
การเสนอชื�อบุคคลเพื�อเข้ารับการเลือกตั �งเป็นกรรมการ

และส่งคําถามสําหรับ
 

บริษทั เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี � จํากดั 

ในการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั �น บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอเรื�องที�ผู้ ถือหุ้ นเห็นว่ามี

ความสําคัญและเป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื�อพิ

เหมาะสม เพื�อเข้ารับการเลือกตั �งเป็นกรรมการบริษัท 

ตามหลกัเกณฑ์ ดงัต่อไปนี � 

1.  คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้นที�จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ

ผู้ ถือหุ้นที�จะเสนอระเบียบวาระการประชมุ และ

1.1  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได้

1.2  มีสดัส่วนการถือหุ้นขั �นตํ�า

1.3  ถือหุ้นของบริษทัในสดัส่วนที�กํา

ระเบียบวาระ และ/หรือ เสนอชื�อกรรมการ

2.  หลักเกณฑ์ในการเสนอ 

2.1  การเสนอระเบียบวาระการประชุม

เรื�องที�จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชมุ ได้แก่

1)  เรื�องที�ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดํา

 บคุคลโดยเฉพาะ 

2)  เรื�องที�ขัดกบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎระเบียบต่างๆ ข

กํากับดูแลบริษัท เรื�องที�ขัดกับวตัถุประสงค์ ข้อบงัคับ มติที�ประชุมผู้ ถือหุ้น และหลักการกํา

กิจการที�ดีของบริษัท

3)  เรื�องที�เกี�ยวกบัการดํา

ถงึเหตอุนัควรสงสยัเกี�ยวกบัความไม่ป

4)  เรื�องที�ผู้ ถือหุ้ นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือกรณีบริษัทต้องการข้อมูลเพิ�มเติมแล้ว ไม่

สามารถติดต่อกบัผู้ ถือหุ้นที�เสนอเรื�องได้

5)  เรื�องที�ผู้ ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาในรอบ 

สนบัสนุนด้วยเสียงที�น้อยกว่าร้อยละ 

เปลี�ยนแปลงอย่างมีนยัสํา

6)  เรื�องที�บริษัทได้ดําเนินการแล้ว

7)  เรื�องที�อยู่นอกเหนืออํา

8)  เรื�องที�ซํ �ากบัเรื�องที�ได้เสนอมาก่อนแล้ว

9)  เรื�องอื�นที�คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแล้วเห็นวา่ ไม่มีความจํา

คณะกรรมการบริษทัจะมีเหตผุลที�สมควรและสามารถอ

10) เรื�องอื�นใดตามที�คณะกรรมการกํา

หน้า 1 จาก 3 

 

ารให้สทิธิผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระการประชุม 
การเสนอชื�อบุคคลเพื�อเข้ารับการเลือกตั �งเป็นกรรมการบริษัท  

และส่งคําถามสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 ล่วงหน้า 

กดั (มหาชน) ให้ความสําคญักบัการดําเนินงานภายใต้หลกัการกํา

ในการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั �น บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอเรื�องที�ผู้ ถือหุ้ นเห็นว่ามี

คัญและเป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื�อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบัติ

เหมาะสม เพื�อเข้ารับการเลือกตั �งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคําถามสําหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจํา

ที�จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื�อกรรมการ 

ผู้ ถือหุ้นที�จะเสนอระเบียบวาระการประชมุ และ/หรือ เสนอชื�อกรรมการ ต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี � 

เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได้ 

มีสดัส่วนการถือหุ้นขั �นตํ�าไม่น้อยกวา่ 2,000,000 หุ้น 

ถือหุ้นของบริษทัในสดัส่วนที�กําหนดในข้อ 1.2 อย่างต่อเนื�องไม่น้อยกวา่ 1 ปี และต้องถือหุ้นในวนัที�เสน

เสนอชื�อกรรมการ 

การเสนอระเบียบวาระการประชุม 

เรื�องที�จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชมุ ได้แก ่

เรื�องที�ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัท และเรื�องที�เป็นประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่

เรื�องที�ขัดกบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที�

กับดูแลบริษัท เรื�องที�ขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบงัคับ มติที�ประชุมผู้ ถือหุ้น และหลักการกํา

กิจการที�ดีของบริษัท 

เรื�องที�เกี�ยวกบัการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที�กล่าวอ้างโดยผู้ ถือหุ้นมิได้แสดงให้เห็น

ถงึเหตอุนัควรสงสยัเกี�ยวกบัความไม่ปกติของเรื�องดงักล่าว 

เรื�องที�ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือกรณีบริษัทต้องการข้อมูลเพิ�มเติมแล้ว ไม่

สามารถติดต่อกบัผู้ ถือหุ้นที�เสนอเรื�องได้  

เรื�องที�ผู้ ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้นเพื�อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที�ผ่านมา

สนบัสนุนด้วยเสียงที�น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั �งหมด โดยที�ข้อเท็จจริงยงัไม่ได้

เปลี�ยนแปลงอย่างมีนยัสําคญั 

เนินการแล้ว 

อํานาจที�บริษัทจะดําเนินการให้เกิดผลตามที�ประสงค์ 

กบัเรื�องที�ได้เสนอมาก่อนแล้ว 

เรื�องอื�นที�คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแล้วเห็นวา่ ไม่มีความจําเป็นที�จะต้องบรรจเุป็นวาระ โดย

ทจะมีเหตผุลที�สมควรและสามารถอธิบายได้ให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

เรื�องอื�นใดตามที�คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

เนินงานภายใต้หลกัการกํากบัดูแลกิจการที�ดี 

ในการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั �น บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอเรื�องที�ผู้ ถือหุ้ นเห็นว่ามี

จารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบตัิ

การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ล่วงหน้า 

ปี และต้องถือหุ้นในวนัที�เสนอ

และเรื�องที�เป็นประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่

องหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที�

กับดูแลบริษัท เรื�องที�ขัดกับวตัถุประสงค์ ข้อบงัคับ มติที�ประชุมผู้ ถือหุ้น และหลักการกํากับดูแล

กิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที�กล่าวอ้างโดยผู้ ถือหุ้นมิได้แสดงให้เห็น

เรื�องที�ผู้ ถือหุ้ นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือกรณีบริษัทต้องการข้อมูลเพิ�มเติมแล้ว ไม่

เดือนที�ผ่านมา และได้รับมติ

ออกเสียงทั �งหมด โดยที�ข้อเท็จจริงยงัไม่ได้

เป็นที�จะต้องบรรจุเป็นวาระ โดย 

บายได้ให้ผู้ ถือหุ้นเข้าใจได้ 



 
2.2  การเสนอชื�อบคุคลเพื�อเข้ารับการเลือกตั �งเป็นกรรมการ

บคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการ จะต้องมีคณุสมบตัดิงัต่อไปนี �

1)  มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํา

 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 เป็นไปตามหลกัการกํา

2)  มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที�หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที�จะเป็นประโยชน์ และ

เพิ�มมลูค่าให้แก่บริษัท

3)  มีคณุลกัษณะที�สนบัสนนุและส่งเสริมการดํา

บริษัท ปฏิบตัิหน้าที�ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื�อสตัย์ 

and Loyalty) อทุิศเวลาได้อย่างเต็มที�

4)  ดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนไ

3.  ขั �นตอนการดาํเนินการ 

3.1  การเสนอระเบียบวาระการประชุม

ผู้ ถือหุ้นที�มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจํา

3.2  การเสนอชื�อบคุคลเพื�อเข้ารับการเลือกตั �งเป็นกรรมการบริษัท

1)  ผู้ ถือหุ้นที�มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 

 เข้ารับการเลือกตั �งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจํา

พร้อมลงลายมือชื�อ  

 2)  บคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อ กรอกข้อมลูในแบบฟอร์ม 

การเลือกตั �งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจํา

ลงลายมือชื�อ  

 3)  กรณีที�ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม 

เลือกตั �งเป็นกรรมการ ให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกรายละเอียดของตนในแบบฟอร์ม และลงลายมือชื�อ

ไว้เป็นหลกัฐาน แล้วรวมเป็นชุดเดียวกนั

3.3  การส่งคําถามเกี�ยวกบับริษัทล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ

1)  ผู้ ถือหุ้น ต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม 

2562 ล่วงหน้า” (แบบ ง

 - ชื�อ ที�อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ 

หุ้นที�ถือในบริษัท 

 - รายละเอียดคําถาม
 

 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัท 

ลงทนุสมัพนัธ์ / ข้อมลูสํา

หน้า 2 จาก 3 

การเสนอชื�อบคุคลเพื�อเข้ารับการเลือกตั �งเป็นกรรมการ 

บคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการ จะต้องมีคณุสมบตัดิงัต่อไปนี � 

มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่ มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํา

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์และข้อบงัคับของคณะกรรมการกํา

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับของบริษัท รวมทั �

การกํากบัดแูลกิจการที�ดขีองบริษัท 

มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที�หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที�จะเป็นประโยชน์ และ

เพิ�มมลูค่าให้แก่บริษัท 

มีคณุลกัษณะที�สนบัสนนุและส่งเสริมการดําเนินงานด้านการกํากบัดแูลกิจการ เพื�อสร้างคณุค่าให้แก่

บริษัท ปฏิบตัิหน้าที�ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื�อสตัย์ (Accountability, Care

อทุิศเวลาได้อย่างเต็มที� 

แหน่งในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง 

การเสนอระเบียบวาระการประชุม 

ผู้ ถือหุ้ นที�มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม“แบบขอเสนอระเบียบวาระกา

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562” (แบบ ก) ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื�อ  

การเสนอชื�อบคุคลเพื�อเข้ารับการเลือกตั �งเป็นกรรมการบริษัท 

ผู้ ถือหุ้นที�มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องกรอกข้อมลูในแบบฟอร์ม “แบบขอเสนอชื�อบคุคล เพื�อ

เข้ารับการเลือกตั �งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562” (แบบ 

 

บคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อ กรอกข้อมลูในแบบฟอร์ม “แบบข้อมูลบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเข้ารับ

การเลือกตั �งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562” (แบบ ค) 

กรณีที�ผู้ ถือหุ้ นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือชื�อบุคคลเพื�อเข้ารับกา

เลือกตั �งเป็นกรรมการ ให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกรายละเอียดของตนในแบบฟอร์ม และลงลายมือชื�อ

ไว้เป็นหลกัฐาน แล้วรวมเป็นชุดเดียวกนั  

การส่งคําถามเกี�ยวกบับริษัทล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ 

ผู้ ถือหุ้ น ต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม “การส่งคําถามสําหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 

แบบ ง) ให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื�อ โดยมีรายละเอียดดงันี � 

ชื�อ ที�อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ หมายเลขโทรสาร และอีเมล์ (ถ้ามี) ที�ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้นรวมทั �งจํานวน

รายละเอียดคําถาม 

โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.jckhgroup.com 

ข้อมลูสําหรับผู้ ถือหุ้น” 

มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่ มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด

กฎเกณฑ์และข้อบงัคับของคณะกรรมการกํากับ

ทศไทย ข้อบังคับของบริษัท รวมทั �ง

มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที�หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที�จะเป็นประโยชน์ และ

กบัดแูลกิจการ เพื�อสร้างคณุค่าให้แก ่

Accountability, Care 

แบบขอเสนอระเบียบวาระการ

แบบขอเสนอชื�อบคุคล เพื�อ 

แบบ ข) ให้ครบถ้วน

แบบข้อมูลบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเข้ารับ

) ให้ครบถ้วน พร้อม

หรือชื�อบุคคลเพื�อเข้ารับการ

เลือกตั �งเป็นกรรมการ ให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกรายละเอียดของตนในแบบฟอร์ม และลงลายมือชื�อ

การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 

ที�ติดต่อได้ของผู้ ถือหุ้นรวมทั �งจํานวน

 ภายใต้หัวข้อ “นัก



 
   

3.4 นําส่งเอกสารฉบบัจริง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาต่างๆ ที�ครบถ้วนและถูกต้อง ทาง

จดหมายลงทะเบียน ตั �งแต่วนัที� 

อยู่ดงันี � 

เลขานกุารบริษัท 

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี �

เลขที� 18 ซอยสาทร 11 แยก 

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

 

ทั �งนี � ผู้ ถือหุ้ นสามารถส่งแบบฟอร์ม และเอกสารหลักฐานประกอ

อเิล็กทรอนิคส์ (Email) ถงึ ir@jckhgroup.com

3.5  เลขานกุารบริษัทจะตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร

อิสระของบริษัท ให้เป็นผู้พิจารณากลั�นกรอง และนํา

ความเห็น โดยให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการถือเป็นที�สดุ

ระเบียบวาระการประชุม และ

วาระการประชุมในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น โดยระบวุ่าเป็นระเบียบวาระการประชุม และ

ได้รับการเสนอจากผู้ ถือหุ้น

ระเบียบวาระการประชมุ และ

เพื�อทราบ และชี �แจงเหตผุลในการประชมุผู้ ถือหุ้น

4.  เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

4.1  หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ สําเนาใบหุ้นที�รับรองสําเนาถกูต้อง หรือหนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ 

หลกัฐานอื�นจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษทั ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

4.2  หลกัฐานการแสดงตนของผู้ ถือหุ้น

กรณีบคุคลธรรมดา สําเนาบตัรประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง 

สําเนาถกูต้อง  

กรณีนิติบุคคล สําเนาหนังสือ

ต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามในแบบฟอร์มนี � พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

4.3  เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบตัิของบุคคลที�ได้รับกา

พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง

4.4  เอกสารประกอบเพิ�มเติมที�จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา 

 

 

หน้า 3 จาก 3 

ส่งเอกสารฉบบัจริง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาต่างๆ ที�ครบถ้วนและถูกต้อง ทาง

จดหมายลงทะเบียน ตั �งแต่วนัที� 1 ตุลาคม 2561 ถึงวนัที� 28 ธันวาคม 2561 มายงัเลขานุการบริษั

เจซีเค ฮอสพทิอลลิตี � จาํกัด (มหาชน) 

แยก 9 อาคารทีเอฟดี  

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

ทั �งนี � ผู้ ถือหุ้ นสามารถส่งแบบฟอร์ม และเอกสารหลักฐานประกอบอย่างไม่เป็นทางการผ่านทางจดหมา

jckhgroup.com หรือผ่านโทรสารหมายเลข 02-286-9960 ก่อนส่งเอกสารฉบบัจริง

เลขานกุารบริษัทจะตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารหลกัฐาน และยื�นเสนอต่อคณะกรรมกา

อิสระของบริษัท ให้เป็นผู้พิจารณากลั�นกรอง และนําเสนอต่อคณะกรรมการ เพื�อพิจารณาและสรุปให้

ความเห็น โดยให้ถือวา่ความเห็นของคณะกรรมการถือเป็นที�สดุ 

ระเบียบวาระการประชุม และ/หรือบุคคล ที�ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุเป็นระเบีย

วาระการประชุมในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น โดยระบวุ่าเป็นระเบียบวาระการประชุม และ

ได้รับการเสนอจากผู้ ถือหุ้น 

ระเบียบวาระการประชมุ และ/หรือบคุคลที�ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งเป็นเรื�อ

เพื�อทราบ และชี �แจงเหตผุลในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

ฐานประกอบการพจิารณา 

ได้แก่ สําเนาใบหุ้นที�รับรองสําเนาถกูต้อง หรือหนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ 

หลกัฐานอื�นจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษทั ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย

หลกัฐานการแสดงตนของผู้ ถือหุ้น 

สําเนาบตัรประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรอง

สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบตัรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง 

ของกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามในแบบฟอร์มนี � พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบตัิของบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อ ได้แก่ สําเนาบตัรประชาชน 

พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง หลกัฐานการศกึษาประวตัิการทํางาน (Curriculum Vitae)

เอกสารประกอบเพิ�มเติมที�จะเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณา (ถ้ามี) 

ส่งเอกสารฉบบัจริง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาต่างๆ ที�ครบถ้วนและถูกต้อง ทาง

มายงัเลขานุการบริษัทตามที�

บอย่างไม่เป็นทางการผ่านทางจดหมาย

ก่อนส่งเอกสารฉบบัจริง 

หลกัฐาน และยื�นเสนอต่อคณะกรรมการ

เสนอต่อคณะกรรมการ เพื�อพิจารณาและสรุปให้

จากคณะกรรมการ จะบรรจุเป็นระเบียบ

วาระการประชุมในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น โดยระบุว่าเป็นระเบียบวาระการประชุม และ/หรือบุคคลที�

ณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งเป็นเรื�อง

ได้แก่ สําเนาใบหุ้นที�รับรองสําเนาถกูต้อง หรือหนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ 

ประเทศไทย) จํากดั 

พร้อมลงนามรับรอง

รับรองนิติบุคคล และสําเนาบตัรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาว

ของกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามในแบบฟอร์มนี � พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง  

สําเนาบตัรประชาชน 

Curriculum Vitae) 


